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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2003-05-20

Tid: Tisdag 2003-05-20
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Sandra Jansson
OrdförandeAsp: Gustav Eklund
Vice ordförande: David Karlén
Vice ordförandeAsp: Patrik Sjööqvist
Kassör: Lina Björnheden
SekreterarAsp: Per Grönberg
SNF-ordförande: Simon Griph
SNF-ordförandeAsp: Sandra Abi-Khalil
F6-ordförande: Hans Eriksson
F6-ordförandeAsp: Karin Laag
DP-överste: Johan Wikstrand
DP-översteAsp: Andreas Johansson
NollK-ordförande: Andreas Hanning
Focumateri-ordf: Carl Bohman
Focumateri-ordfAsp: Filip Karlsson
FarmordförandeAsp: Martin Sauer

§1. Mötets öppnande
Pizza är gott.
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§2. Sandras punkt
NollKs pengar diskuterades, de har blivit av med tv̊a tusen i ett skrin vid inbrott. Åter
uppmanas att DET ABSOLOUT INTE FÅR FINNAS MER ÄN TUSEN KRONOR
I RUMMEN!!!. alla kassörer ska ha nyckel till säkerhetssk̊apet i styretrummet.

§3. Hannings punkt.
Hanning sade att balen kommer att sl̊as ihop med BOF, d̊a de inte kan vänta p̊a
baln̊agontinget längre. Osäkert om faddrar kan medverka, den bollen ligger hos BOF.
Nästa års baln̊agonting ska boka ett år i förväg. Det måste väljas p̊a första höstmötet.

§4. Gurras punkt.
Vänta . . . Hmm. . .
Texten till nyantagna F:are som ligger p̊a den CD som kommer att skickas ut in-
neh̊aller lite fel. Fille och Gurra rättar och kompleterar.

§5. FiR-möte
Cecillas tjänst delas mellan tv̊a fysikgubbar (b.la Optik-Bengt) och Gun.

• Fysikaliska Principer. Krafttag mot den och byte av föreläsare skall göras. Stu-
dentgrupp för medverkas av utforming av nytt kursupplägg.

• Mats Johnson ställer inte upp som dekanus nästa år. Vice dekanus Maria Sundin
informeras Gurra om uppdateringar.

• FiRs uppgifter kommer att ändras. Genesam linjeleding för alla sektioner.

• Kurser i fyran med mindre än tio deltagare kommer inte att starta. (Utom som
Gurra p̊apekade de som enligt Svea Rikes lag måste finas, t.ex Reaktorfysik).
Kurser med nio deltagare kommer att följas upp, för att eventuellt kunna startas.
Forskare kan starta kurser för rekryteringsunderlag, fast p̊a forskingsbudget.

• Sammanslagning av kurser diskuteras.

• Planerat 140 studieplatser och 170 sk̊ap i forskarhuset efter flytten 2004/2005.

§6. Hanning igen
NollK vill ha sina pengar.

§7. HaZe och Karin
F6 har varit vakna om g̊att p̊a gks (?) möte. Iaf, gasquer är bokade söndag nollvecka
2 och måndag LV 2.

§8. Gurra igen.
Charm 10/2 och 11/2 2004.

§9. Ante
Den ständigt lika nyfikna Ante hade hört ett rykte om ombyggnad av kemig̊arden.
(Parkeringen där skodan st̊ar). Detta är sant. Skisser finns p̊a tavlor i k̊arhuset.
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Mycket grönt l̊ater sekreteraren hälsa. Han p̊apekade även att det är viktigt att
nolorna snabbt kommer in i sättet att studera i grupp. detta kräver studieplatser.
Nu har lampor satts upp i signes. SNF kommer kanske att informera om detta!

§10. Mötets avslutande
Nya styret fotades av sektionsfotografen. Gurra log.

Sandra Jansson Per Grönberg
Ordförande SekreterareAsp

Ska tilläggas att snittvikten i kärnstyret 03/04 ligger över 90 kg om vi inte räknar in
Wiberg.

Sida 3 av 3


